
Som låner på biblioteket har vi behov for 
en række informationer fra dig. Kort sagt 
er de nødvendige for at holde styr på de 
materialer du låner, for at du kan bruge 
vores hjemmeside, biblioteks-app og ud-
lånsautomater, samt for at vi kan kontakte 
dig i forbindelse med reserveringer eller 
aflevering af dine lån.

Det er bibliotekets administrative system, 
Cicero, der opbevarer oplysningerne. Når 
du anvender hjemmeside, biblioteks-app 
eller selvbetjeningsautomater, kan du via 

login få adgang til at se og ændre en del 
af dine personlige informationer i Cicero. 

Fysisk opbevares informationerne på 
sikrede datacentre i Danmark, og adgan-
gen hertil fra Cicero, hjemmeside, biblio-
teks-app og udlånsautomater foregår via 
krypterede linjer.

På næste side er et eksempel på lånerbil-
ledet i Cicero, og en nærmere forklaring på 
de enkelte felter.



 Lånernummer  - tilfældigt genereret num-
mer, Cicero benytter til at identificere dig.

 CPR-nummer  - er frivilligt at oplyse. Kan 
bruges til at låne materialer.

 Fraværsperiode  - en periode, hvor du 
ikke ønsker at få opfyldt reserveringer.  
Du kan selv angive perioden via hjemmesiden.

 Navn  - dit navn, som det står på den officielle 
billedlegitimation (pas eller Ausweiss).

 Fødselsdato  - bruges i forbindelse med ud-
regning af gebyrstørrelser samt til at sikre, at 
du er gammel nok til at låne bestemte mate-
rialer.

Brugergrænsefladen i Cicero, vores bibliotekssystem.



 c/o navn og adresse  - aktuel kontaktadres-
se.

 Telefon  - her kan angives flere telefo-
ner, både fastnet, mobil og mobil (notif).  
Det sidste bruges til at sende SMS 
om reserveringer og afleveringsfrist.  
Mobil (notif) kan ændres via hjemmeside eller 
biblioteks-app. Husk at angive +49, da vi sen-
der fra Danmark.

 E-mail og E-mail (notif)  - E-mail (no-
tif) bruges til at sende mail om re-
serveringer og afleveringsfrist.  
E-mail (notif) kan ændres via hjemmeside el-
ler biblioteks-app.

 Blokeret d.  - dato for aktivering af blokering.

 Blokeringsårsag  - Grunden til, at du ikke kan 
benytte biblioteket. Typisk grundet gebyrer 
eller at lånerkortet er stjålet.

 Lånergruppe  - har betydning for, hvor længe 
du kan låne materialerne, samt om du modta-
ger påmindelser eller gebyrer.

 Tilhørsfilial  - er det sted, du vil hente reser-
verede materialer. Den kan ændres via hjem-
meside eller biblioteks-app.

 Kommunenr.  - er din bopælskommune og 
anvendes til statistik. Bemærk at hele Syd-
slesvig regnes som een kommune.

 Sprog  - har betydning for de beskeder, vi 
sender til dig. Dog angiver vi altid Dansk, da 
Cicero ikke understøtter Tysk, og vi derfor har 
formuleret en del af de danske beskeder på 
både dansk og tysk. Vi beklager på forhånd, at 
dette kan give et rodet indtryk!

 Lånerid  - her lister vi de forskellige kort, du 
kan bruge til at låne. F.eks. bibliotekets almin-
delige lånerkort eller dansk sundhedskort. 
PIN-koden er altid anonymiseret.

 Intern note  - kan kun ses af personalet, og 
anvendes f.eks. i forbindelse med blokeringer, 
hvis et glemt lånerkort opbevares på biblio-
teket.

 Note til låner  - udskrives på de ”opgørelse 
af mellemværender”, der sendes i forbindelse 
med manglende afleveringer af materialer.

 Udlån  - dine aktuelle udlån. Din udlånshisto-
rik slettes 30 dage efter aflevering eller beta-
ling af mellemværende.

 Reserveringer  - oversigt over dine reser-
veringer. Slettes når et reserveret materiale 
er udlånt til dig, eller selve reserveringen er 
slettet.

 Mellemværende  - viser, hvis du mangler at 
betale gebyrer eller regninger. Slettes 30 
dage efter mellemværendet er afviklet.

 Beskeder  - er en oversigt over afsendte SMS 
og E-mails. Beskedens indhold slettes efter 
30 dage, men oversigten over, at der har væ-
ret sendt en besked bevares.

Spørg personalet eller skriv til datenschutz@dcbib.dk, hvis du vil vide mere.



 Flensborg Bibliotek
Norderstraße 59
24939 Flensburg

 Slesvig Bibliotek
Bismarckstraße 18a
24837 Schleswig

 +49 (0)461 86970  +49 (0)4621 98 80 54

 dcb@dcbib.dk  slesvig@dcbib.dk

 MA–FR 09:00–19:00
LØ 09:00–14:00

 MA & TO 11:00–18:00
TI & ON 10:00–16:00

LØ 10:00–13:00 (01.09.–31.03.)

 Fællesbiblioteket Egernførde
Hans-Chr.-Andersen-Weg 2
24340 Eckernförde

 Husum Bibliotek
Neustadt 81
25813 Husum

 +49 (0)4351 72 02 65   +49 (0)4841 82 28 0

 ege@dcbib.dk  husum@dcbib.dk

 MA & ON 13:00–17:00  MA 12:00–18:00
ON & TO 10:00–16:00

LØ 10:00–13:00 (01.09.–31.03.)

Mød os også på nettet

Stedet, hvor du møder alt det danske


